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Specifikace
• velkokapacitní baterie 5 000 mAh
• vodotěsný podle specifikace IP69 
  (1.5 metru vodního sloupce po dobu 30 minut)
• čtečka oticků prstů a Face ID
• pevný vnitřní rám ze slitiny titanu „SolidStone“ pro zvýšení odolnosti
• odolný nárazům a vibracím
• certifikován pro MIL-STD-810G:2008
• Mediatek čtyřjádrový 64bitový procesor 1.5 GHz
• operační paměť 2 GB
• vnitřní paměť 16 GB s možností rozšíření microSDHC/SDXC 
  kartou až 128GB
• fotoaparát 13 Mpix s automatickým ostřením a LED bleskem
• podpora pro nejrychlejší mobilní internet 4G/LTE
• operační systém Android 8.1
• Google GMS licence (certifikovaný telefon společností Google)
• 5.72“ dotykový HD displej s rozlišením 1 440 * 720 bodů a 

automatickou regulací jasu
• ochrana displeje proti poškrábání Gorilla Glass
• IPS displej s 16.7 milióny barev a širokými pozorovacími úhly
• Hybridní Dual SIM režim - dvě aktivní SIM karty v jednom telefonu, 

nano SIM/nano SIM nebo nano SIM/microSDHC karta  
• 3G: 850/900/1800/1900 MHz (3G)
• 4G/LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz (4G, Cat 4)   
• WiFi/WiFi HotSpot 
• Bluetooth 4.2 BLE
• GPS/A-GPS
• NFC
• FM rádio
• E-kompas, senzor světla, přiblížení, G-senzor
• integrovaná vysokokapacitní baterie 5 000 mAh
• nabíjecí konektor USB Type-C
• rozměry 159,5 × 77,5 × 14,3 mm
• hmotnost 249 g (s baterií)

Obsah balení
• vodotěsný odolný smartphone EVOLVEO StrongPhone G6
• 3.5 mm stereo sluchátka s hands-free 
• 230 V USB nabíječka
• uživatelský manuál

Vodotěsný odolný smartphone s podporou 
4G/LTE a velkou baterií
EVOLVEO StrongPhone G6 je odolný mobilní telefon s 
baterií 5 000 mAh a displayem 5.72“ ve formátu 18:9. 
Čtečka otisků prstů a rozpoznávání tváře zpříjemňují 
práci s ergonomicky tvarovaným tělem telefonu. 
To je pokryto pogumovaným povrchech, který 
zabrání oděrkám a současně zabraňuje vyklouznutí 
telefonu při jeho používání. Vnitřní pevný ochranný 
rám „SolidStone“ je vyroben speciální technologií s 
využitím slitiny titanu a výrazně tak zvyšuje odolnost 
telefonu. Tento unikátní rám dodává telefonu velkou 
mechanickou odolnost, která jej chrání před následky 
nárazů a pádů. 
  
Velkokapacitní baterie
Velká vestavěná baterie s kapacitou 5 000 mAh 
umožní až tři dny běžného provozu bez použití 
nabíječky

Maximální odolnost a vodotěsnost
Vodotěsnost je certifikována dle normy IP69, odolnost 
proti vniknutí prachu a při ponoření do vody po dobu 
60 minut v hloubce 2 metry. Navíc telefon odolá 
teplotě vody až 80 stupňů celsia.

Čtečka otisků prstů a Face ID
Vestavěná čtečka otisků prstů nebo technologie 
rozpoznání obličeje Face ID urychlí odemykání 
telefonu a zjednodušší zabezpečení vašeho telefonu

Waterproof/Shockproof 
Octa Core 64bit processor
2 GB/16 GB
Fingerprint reader/NFC

www.evolveo.com


